
სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო 

კონსერვატორია 

ფინანსური ანგარიში - 2018 წელი 



2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება 
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სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
კონსერვატორია 

სულ საბიუჯეტო შემოსავლები (საკასო) 4 412 850 

დამტკიცებული ბიუჯეტი (იანვარი 2018) 4 255 000 

წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ზრდა 0 

მიზნობდივი დაფინანსება (პროექტები) 157 850 
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4% 

საბიუჯეტო შემოსავლების პროცენტული თანაფარდობა 2018 წ.  

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(იანვარი 2018) 

წლის განმავლობაში 

ბიუჯეტის ზრდა 

მიზნობდივი დაფინანსება 

(პროექტები) 



კონსერვატორიის სახელმწიფო ბიუჯეტის  
დინამიკა წლების მიხედვით 

სახელმწიფო ბიუჯეტი წლების ჭრილში 

წელი ბიუჯეტი ცვლილება შენიშვნა 

2014 3 800 000 204 400 
105000 - 2014 წლის სახ. ფონდის ზრდა    
99 400 -  2013 წლის დახ. ფონდის ზრდა 

2015 3 900 000 100 000 
პანსიონის პროექტის მიზნობრივი 
დაფინანსების ბიუჯეტში 
გათვალისწინება 

2016 4 140 000 240 000 2016 წლის სახ. ფონდის ზრდა 9 თვე 

2017 4 254 000 114 000 
2016 წელს გაზრდილი შრომის 
ანაზღაურების 3 თვის შევსება 

2018 4 255 000 1 000   
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სახელმწიფო ბიუჯეტი წლების ჭრილში 



2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება 

სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 2018 წელი 

სულ საკუთარი შემოსავლები (საკასო) 1 075 619 

სწავლის საფასური/სასწავლო გრანტი 649 306 

ბაკალავრ. მაგისტრატურა,დოქტურანტურა 489 394 

სასწავლო გრანტი 159 912 

შემოსავალი რეალიზაციიდან და მომსახურებიდან. 295 503 

მცირე დარბაზით მომსახურება 21 746 

დიდი დარბაზით მომსახურება 140 365 

დარბაზების ბილეთების რეალიზაცია 98 384 

სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 35 008 

არაკ. შემოსავლები (ერასმუსი, სავ. სხვაობა) 120776,00 

გრანტები (თბილისის მერია) 10034,00 
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2018 წლის საკუთარი შემოსავლების 

პროცენტული თანაფარდობა 

სწავლის 

საფასური/სასწავლო 

გრანტი 

შემოსავალი 

რეალიზაციიდან და 

მომსახურებიდან. 

არაკ. შემოსავლები 

(ერასმუსი, სავ. სხვაობა) 

გრანტები (თბილისის 

მერია) 



საბიუჯეტო 

შემოსავლები 

80% 

საკუთარი 

შემოსავლები 

20% 

2018 წლის კონსოლიდირებული საკასო 

შემოსავლები 



2018 წლის კონსოლიდირებული საკასო შემოსავლები 

სულ შემოსავლები (საკასო) 5 488 469 

სახელმწ. ბიუჯეტი 4 255 000 

მიზნობდივი დაფინანსება (პროექტები) 157 850 

სწავლის საფასური 649 306 

შემოსავალი რეალიზაციიდან და მომსახურებიდან 295 503 

გრანტები (თბილისის მერია) 10 034 

არაკ. შემოსავლები (ერასმუსი, სავ. სხვაობა) 120 776 
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2018 წლის კონსოლიდირებული საკასო შემოსავლების პროცენტული 

თანაფარდობა 

სახელმწ. ბიუჯეტი 

მიზნობდივი 

დაფინანსება 

(პროექტები) 

სწავლის საფასური 

შემოსავალი 

რეალიზაციიდან და 

მომსახურებიდან 

გრანტები (თბილისის 

მერია) 



2018 წლის საკუთარი საკასო ხარჯები 
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საკუთარი ხარჯები (საკასო) 897 841 

შრომის ანაზღაურება 295 001 

პრემია 31 937 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ.  83 257 

ოფისის ხარჯი 136 489 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 21 506 

ღონისძიებების ხარჯი 34 335 

სტიპენდიების ხარჯი (გრანტი) 17 003 

სხვა საქონელი და მომსახურება (აუდიტორული 
მომსახურება, ექსპერტიზა) 

0 

გადასახადები 73 156 

სხვა  მიმდინარე ხარჯი (საწევროები, სასწ. გრანტი, 
ერასმუსი) 

141 442 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 715 
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საკუთარი საკასო ხარჯების პროცენტული 

თანაფარდობა შრომის ანაზღაურება 

პრემია 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ.  

ოფისის ხარჯი 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

ღონისძიებების ხარჯი 

სტიპენდიების ხარჯი (გრანტი) 

სხვა საქონელი და მომსახურება 

(აუდიტორული მომსახურება, 

ექსპერტიზა) 
გადასახადები 

სხვა  მიმდინარე ხარჯი (საწევროები, 

სასწ. გრანტი, ერასმუსი) 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 



2018 წლის საბიუჯეტო საკასო ხარჯები 
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საბიუჯეტო ხარჯები (საკასო) 4 412 850 

შრომის ანაზღაურება 3426095 

პრემია 128905 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ. 289240 

ოფისის ხარჯები  262 475 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 5325 

ღონისძიებების ხარჯი 124 643 

სტუდენტური მ იზნობრივი დაფინანსება 18 199 

სტიპენდიების ხარჯი (გრანტი) 105000 

პანსიონის პროექტის კვების ხარჯები 11116 

სხვა საქონელი და მომსახურება (აუდიტორული მომსახურება, 
ექსპერტიზა) 

4900 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36952 
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2018 წლის საბიუჯეტო საკასო ხარჯების პროცენტული თანაფარდობა 
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1% 

შრომის ანაზღაურება 

პრემია 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ. 

ოფისის ხარჯები  

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

ღონისძიებების ხარჯი 

სტუდენტური მ იზნობრივი დაფინანსება 

სტიპენდიების ხარჯი (გრანტი) 

პანსიონის პროექტის კვების ხარჯები 

სხვა საქონელი და მომსახურება (აუდიტორული მომსახურება, ექსპერტიზა) 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 



2018წლის კონსოლიდირებული საკასო ხარჯები 
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კონსოლიდირებული საკასო ხარჯები 5 310 691 

შრომის ანაზღაურება 3 721 096 

პრემია 160 842 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ.  372 497 

ოფისის ხარჯები  398 964 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 26 831 

ღონისძიებების ხარჯი 158 978 

სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 122 003 

სტუდენტური მიზნობრივი დაფინანსება 18 199 

პანსიონის პროექტის კვების ხარჯები 11 116 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  4 900 

გადასახადები 73 156 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი 141 442 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 100 667 



16 

70% 
3% 

7% 

8% 

1% 3% 
2% 

0% 

0% 

0% 1% 

3% 2% 

2018 წლის კონსოლიდირებული საკასო ხარჯების 

პროცენტული თანაფარდობა 

შრომის ანაზღაურება 

პრემია 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ.  

ოფისის ხარჯები  

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

ღონისძიებების ხარჯი 

სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 

სტუდენტური მიზნობრივი 

დაფინანსება 
პანსიონის პროექტის კვების 

ხარჯები 
სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება  
გადასახადები 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 


